قوبضُ:
تبضید:
پیَؾت:

تفاهن ناهه با کلینیکهای تشخیصی شنوایی شناسی
ثب ػٌبیت ثِ ضطٍضت ٍ اّویت تكریم ظٍزضؼ ٍ هساذلِ ظٍزٌّگبم قٌَایی ًَظازاى ٍ قیطذَاضاى ثب ّسف پیكگیطی اظ ثطٍظ
هؼلَلیتّبی ًبقی اظ اذتالالت ًبقٌَایی ٍ ون قٌَایی وَزوبى ٍ اضتمبء ؾغح ووی ٍ ویفی ثطًبهِ وكَضی غطثبلگطی ،تكریم ٍ
هساذلِ ظٍز ٌّگبم قٌَایی ًَظازاى ٍ قیطذَاضاى ٍ زؾتیبثی ثِ اّساف زفتط پیكگیطی اظ هؼلَلیت ّبی هؼبًٍت اهَض تَؾؼِ
پیكگیطی ٍ ثب ضػبیت ولیِ ضَاثظ ٍ همطضات لبًًَی هطتجظ ایي تفبّن ًبهِ ثیي رئیس اداره بهسیستی شهرستاى
ثِ ًكبًی:

آلب/ذبًن

ثِ ًوبیٌسگی
ثِ قوبضُ توبؼ:

وِ زض ایي تفبّن ًبهِ ازاضُ ًبهیسُ هی قَز اظ یه عطف ٍکلینیک تشخیصی شنوایی شناسی (ادیولوشیست هوکار برناهه) ثِ
ًوبیٌسگی آلب  /ذبًن

ثِ قوبضُ پطٍاًِ فؼبلیت:

قوبضُ توبؼ:

هَضخ :

ثِ ًكبًی:

ثِ

وِ زض ایي تفبّن ًبهِ هتؼْس ًبهیسُ هی قَز اظ عطف زیگط هغبثك هفبز ٍ قطایظ شیل

هٌؼمس هی گطزز:
هاده )1هوضوع تفاهن ناهه
اًدبم اضظیبثی تكریهی قٌَایی ًَظازاى ٍ قیطذَاضاى هكىَن ثِ ون قٌَایی ٍ ًبقٌَایی اضخبع قسُ اظ هطاوع غطثبلگطی تحت
ًظبضت ازاضات ثْعیؿتی قْطؾتبى ّب به صورت رایگاى و بذوى نوبت قبلی
هاده  )2هذت تفاهن ناهه
ایي تفبّن ًبهِ اظ تبضید  1411/ /لغبیت  1411/ /ثِ هست

هبُ ٍ

ضٍظ هیثبقس.

هاده  )3هحل اجرای هوضوع تفاهن ناهه
هحل اخطای ایي تفبّن ًبهِ در کلینیک تشخیصی شنوایی شناسی

زض قْطؾتبى

اًدبم هی گیطز .

هاده  )4اهذاف اختصاصی
 تؼییي ٍضؼیت قٌَایی ،تؼییي ًَع ٍ همساض ٍ قىل افت قٌَایی زض ّط زٍ گَـ تؼییي ػَاهل ذغط ٍ ًیبظ ثِ ثطضؾی ٍ وٌتطل احتوبل ثطٍظ افت ّبی قٌَایی زیطآغبظ پیكطًٍسُ تؼییي هؼلَلیت ّب یب اثطات ترطیجی احتوبلی یب حتوی ًبقی اظ افت قٌَایی اضخبع خْت اضظیبثی ّبی زلیك تط ٍ ثیكتط اضخبع خْت ذسهبت هساذلِ ای ٍ تَاًجركی هٌبؾت ٍ هَضز ًیبظ تؼییي ًیبظ ٍ وبًسیس ثَزى ثطای ٍؾبیل ووه – حؿی (هثل ؾوؼهٍ ،ؾبیل ووه قٌَایی ،وبقت حلعٍى ٍ)...هاده  )5تعهذات کلینیک ( ادیولوشیست هوکار طرح )
 –1ازیَلَغیؿت ّوىبض ثطًبهِ هَظف اؾت ًؿجت ثِ اًدبم اضظیبثی تكریهی قٌَایی ًَظازاى ٍ قیطذَاضاى هكىَن ثِ ون
قٌَایی ٍ ًبقٌَایی هؼطفی قسُ اظ عطف هطاوع غطثبلگطی تحت ًظبضت ازاضات ثْعیؿتی قْطؾتبى ّب وِ ثب هؼطفی ًبهِ ضایگبى
اضخبع هی گطزًس السام ًوبیس.
 -2ازیَلَغیؿت ّوىبض ثطًبهِ هَظف اؾت الساهبت تكریهی ذَز ضا ثط اؾبؼ اؾتبًساضزّبی تؼطیف قسُ ثط اؾبؼ زؾتَض
الؼول ترههی اضؾبلی اظ ؾَی ؾبظهبى ثْعیؿتی وكَض اضائِ ًوبیس.
 -3ازیَلَغیؿت هتؼْس هی گطزز ًؿجت ثِ ضػبیت اػوبل ترفیف حسالل  15زضنسی زض تؼطفِ ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ
پعقىی خْت اًدبم ذسهبت پبضاولیٌیىی تكریهی قٌَایی قٌبؾی زض ثرف غیطزٍلتی السام ًوبیٌس.
 -4ازیَلَغیؿت ّوىبض ثطًبهِ هَظف اؾت پؽ اظ اًدبم هؼبیٌِ وَزوبى اضخبػی ،زض نَضت ًیبظ خْت اًدبم هؼبیٌبت ترههیتط،
(به هوراه فرم شواره  )3ثِ هترهم گَـ ،حلك ٍ ثیٌی /اعفبل هؼطفی ًوبیس.

 -5ازیَلَغیؿت ّوىبض ثطًبهِ هَظف اؾت لیؿت هكرهبت ولیِ هطاخؼیي ضا ثهَضت زلیك ٍ ذَاًب ،عجك فطمّبی اضؾبلی اظ
ثْعیؿتی قْطؾتبى تىویل ًوبیس.
 -6ازیَلَغیؿت ّوىبض ثطًبهِ هَظف اؾت ًؿجت ثِ تىویل زلیك فطم ّب ٍ ثبیگبًی هؿتٌسات ثِ قطح شیل السام ًوبیس:
 تىویل العاهی ً 2ؿرِ اظ فطم ثجت اعالػبت وَزوبى اضخبع قسُ ثِ ولیٌیه ّبی تكریهی قٌَایی (فرم شواره )2و ًتبیحآظهبیكبت اًدبم قسُ
* تحَیل ً 1ؿرِ اظ فرم شواره  2و نتایج آزهایشات به خانواده ،ثِ ػٌَاى ًتیدِ زضهبى ٍ تبویس ثط اضائِ ثِ هدطی غطثبلگط
* ثبیگبًی ً 1ؿرِ اظ هعرفی ناهه رایگاى ،فرم شواره  2و نتایج آزهایشات (زض ظًٍىي ٍیػُ ) زض ولیٌیه ،خْت اضائِ هؿتٌسات
ثِ ازاضُ ثْعیؿتی قْطؾتبى خْت هؿبػست
 -7ازیَلَغیؿت ثطًبهِ هَظف اؾت لیؿت تىویل قسُ هطاخؼیي ضا زض پبیبى ثطًبهِ ثِ وبضقٌبؼ پیكگیطی قْطؾتبى اضائِ
ًوبیس.
 -8ازیَلَغیؿت هَظف اؾت پؽ اظ اًدبم هؼبیٌبت تكریهی وَزوبى اضخبػی ،زض نَضت ؾبلن ثَزى وَزن ،وبضت ؾالهت ٍ زض
نَضت ثیوبض ثَزى ،وبضت ؾٌدف ثِ ذبًَازُ اضائِ ًوبیٌس ٍ زض ذهَل ضطٍضت ًگْساضی تَؾظ ذبًَازُ تبویس ًوبیس.
 -9ازیَلَغیؿت ّوىبض ثطًبهِ هَظف اؾت پؽ اظ اًدبم هؼبیٌبت تكریهی وَزوبى اضخبػیً ،ؿجت ثِ ثجت ًتیدِ هؼبیٌِ زض
وبضت ؾٌدف السام ٍ زض ذهَل ضطٍضت ًگْساضی تَؾظ ذبًَازُ تبویس ًوبیس.
 -10ازیَلَغیؿت ّوىبض عطح هَظف اؾت وَزن ثیوبض قٌبؾبیی قسُ ضا خْت ضًٍس زضهبى زض عَل ؾبل پیگیطی ًوبیس ٍ ًتیدِ
آى زض وبضت ؾٌدف ثجت ًوبیس.
 -11ازیَلَغیؿت ثطًبهِ هَظف اؾت ثب هؿئَل پیگیطی ثطًبهِ ثِ قطح شیل ّوىبضی ًوبیس:
*لیؿت تىویل قسُ وَزوبى هؼبیٌِ قسُ ضا زض پبیبى ّط ّفتِ ثِ هؿئَل پیگیطی ثطًبهِ خْت الساهبت ثؼسی اضائِ ًوبیس.
* لیؿت وَزوبى اضخبػی ثِ هترهم گَـ ٍ حلك ٍ ثیٌی یب اعفبل ضا زض پبیبى ّط ّفتِ ثِ هؿئَل پیگیطی ثطًبهِ ،خْت الساهبت
ثؼسی اضائِ ًوبیس.
*لیؿت وَزوبى ًیبظهٌس ثِ وبقت حلعٍى ٍ ؾوؼه ضا ثِ هؿئَل پیگیطی ثطًبهِ ،خْت پیگیطی ّبی ثؼسی اضائِ ًوبیس.
 -12ازیَلَغیؿت ّوىبض عطح هَظف اؾت وَزوبى ًیبظهٌس ثِ ؾوؼه ٍ وبقت حلعٍى (وَزوبى فبلس ثضبػت هبلی) ضا خْت
پیگیطی ّبی ثؼسی ثِ ازاضُ ثْعیؿتی قْطؾتبىّب اضخبع ًوبیس.
 -13ولیِ هلعٍهبت ٍ فضبی فیعیىی هَضز ًیبظ ثِ ػْسُ ازیَلَغیؿت ّوىبض عطح ذَاّس ثَز.
 -14ولیِ ذسهبت هٌسضج زض ایي تفبّن ًبهِ نطفب تَؾظ ازیَلَغیؿت ّوىبض عطح ثبیؿتی اضائِ قَز ٍ لبثل اًدبم تَؾظ فطز
زیگطی ًوی ثبقس.
 -15ازیَلَغیؿت هَظف اؾت ًؿجت ثِ هسیطیت هؿتوط ثط هَضَع تفبّن ًبهِ ٍ ضػبیت ٍ اخطای ولیِ لَاًیي ٍ ضَاثظ هطتجظ وِ
خعء الیٌفه ایي تفبّن ًبهِ هی ثبقس ػول ًوبیس.
 -16ازیَلَغیؿت هَظف اؾت هَضَع تفبّن ًبهِ ضا ثِ زلت هغبلؼِ ًوَزُ  ،اظ هفبز آى ثِ عَض وبهل اعالع زاقتِ ٍ ًؿجت ثِ
اخطا ّط یه اظ تؼْسات ذَز ػول ًوَزُ ٍ ػصض ػسم اعالع اظ ٍی پصیطفتِ ًرَاّس ثَز.
 -17ازیَلَغیؿت هتؼْس هی گطزز اخطای هَضَع تفبّن ًبهِ ضا ثِ ًحَ احؿي ٍ ثسٍى تبذیط یب ٍلفِ خْت ثطًبهِ ضیعی نحیحٍ ،
ثْجَز هفبز اخطایی عطح ٍ اضائِ ذسهبت هغلَة السام ًوبیس.
تبصره :هتؼْس هَظف اؾت ًؿجت ثِ اضائِ ولیِ ذسهبت فَق نطفب السام ٍ ًؿجت ثِ تحَیل العاهی هؿتٌسات ثٌس  6ثِ وبضقٌبؼ
ثْعیؿتی قْطؾتبى السام ًوبیس .زض غیط ایي نَضت هؿبػست هبلی اظ عطیك ازاضُ قْطؾتبى هطثَعِ نَضت ًرَاّس پصیطفت.
هاده  )6تعهذات اداره
 -1ازاضُ هتؼْس اؾت زؾتَضالؼول اخطایی ثطًبهِ ضا زض اذتیبض ازیَلَغیؿت ّوىبض ثطًبهِ لطاض زّس.
 -2ازاضُ هتؼْس اؾت قجىِ اضخبعً ،وًَِ فطمّب ٍ وبضتّبی هطثَط ثِ ثطًبهِ اػن اظ (وبضت ؾالهت  ،وبضت ؾٌدف -پَؾتط -فطم
قوبضُ ( ٍ )3ٍ2لیؿت هكرهبت وَزوبى هؼبیٌِ قسُ ) ضا زض اذتیبض ازیَلَغیؿت ّوىبض ثطًبهِ لطاض زّس.

 -3ازاضُ هتؼْس اؾت ًؿجت ثِ ثطًبهِ ضیعی ٍ ّوبٌّگی خْت ثبظزیس اظ هطاوع تكریهی ّوىبض ثطًبهِ تَؾظ وبضقٌبؼ ًبظط فٌی
ثطًبهِ السام ًوبیس.
 -4ازاضُ هتؼْس اؾت ًؿجت ثِ حوبیت هبلی اظ ولیٌیه قٌَایی قٌبؾی پؽ اظ پبیبى اًدبم وبهل هَضَع تفبّن ًبهِ (تبییس
هؿتٌسات ثطًبهِ) ٍ هیعاى وبضوطز تبییس قسُ تَؾظ ًبظط ٍ اظ هحل اػتجبضات هطثَعِ ثط اؾبؼ تؼطفِ ههَة ٍظاضت ثْساقت زض
ؾبل خبضی زض ثرف ذهَنی ثِ قطح شیل السام ًوبیس:
ثب تَخِ ثِ اػوبل ترفیف حسالل  10زضنسی زض تؼطفِ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی خْت اًدبم ذسهبت پبضاولیٌیىی
تكریهی قٌَایی زض ثرف ذهَنی حوبیت هبلی پؽ اظ پبیبى اًدبم وبهل هَضَع تفبّن ًبهِ ثِ قطح شیل ذَاّس ثَز:
تست های تشخیصی شنوایی کودکاى:
الف) آزهوى های کاهل  ABRو توپانوهتری به صورت هوسهاى
ب) آزهوى  ABRبه تنهایی
ج) تکرار هجذد آزهوى کاهل (هشابه هورد الف) ویصه کودکاى تحت کنترل هجذد
هاده  )7سایر شرایط
 -1ولیٌیه هَظف اؾت ثِ ًحَی السام ًوبیس وِ زض عَل هست تفبّن ًبهِ  ،پطٍاًِ فؼبلیت ولیٌیه ٍ پطٍاًِ فؼبلیت هؿئَل فٌی
زاضای اػتجبض ثبقس.
 -2ولیٌیه هَظف اؾت ّوىبضی الظم زض ظهیٌِ هیعاى ٍ تكریم ذسهت هَضز ًیبظ ٍ اثطات آى ثب وبضقٌبؾبى ًبظط قْطؾتبى ،
ؾتبز  ،زفتط ثبظضؾی  ،حطاؾت ٍ اػضبء وویؿیَى هبزُ  26ثْعیؿتی ضا زاقتِ ثبقس ٍ ًؿجت ثِ ضفغ ایطازات هطثَعِ زض حسالل
ظهبى هكرم السام الظم ثِ ػول آٍضز.
 -3ولیٌیه حك ٍاگصاضی هَضَع تفبّن ًبهِ ثِ غیط ضا ًساضز.
 -4اعالػبت پطًٍسُ ای ٍ توبم هساضوی وِ زض اذتیبض ولیٌیه لطاض هی گیطز خٌجِ هحطهبًِ زاضز ٍ ولیٌیه حك اضائِ ّط گًَِ اعالػبت
ٍ تَضیحبت ثِ افطاز غیط هطتجظ ثسٍى ّوبٌّگی ثب ازاضُ ول ضا ًساضًس ٍ ّط گًَِ ػسٍل اظ ایي هَضَع ؾَء اؾتفبزُ هحؿَة قسُ ٍ
پیگطز لبًًَی ذَاّس زاقت.
 -5عطف تفبّن ًبهِ تبییس هی ًوبیسوِ هكوَل هوٌَػیت هصوَض زض لبًَى هٌغ هساذلِ وبضهٌساى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتی ههَة
زیوبُ ً 1337وی ثبقس ٍ چٌبًچِ ذالف ایي هَضَع ثِ اثجبت ثطؾس ضبهي ولیِ ذؿبضت ٍاضزُ ذَاّس ثَز.
هاده  )8نظارت
ًظبضت ثط اخطای ولیِ فؼبلیت ّبی هَضَع هفبز تفبّن ًبهِ ،ثطػْسُ وبضقٌبؼ پیكگیطی  -ضئیؽ قْطؾتبى ٍ وبضقٌبؼ ؾتبزی
ٍ زض ًْبیت هؼبٍى اهَض تَؾؼِ پیكگیطی ذَاّس ثَز.
هاده  )9فسخ تفاهن ناهه
ازاضُ ول حك ذَاّس زاقت زض نَضت ترلف ولیٌیه ٍ ػسم ضػبیت تؼْسات اظ ّطیه اظ هفبز هَضَع تفبّن ًبهِ ،ثب اػالم وتجی
هطاتت ضا ثب شوط زالیل ثِ عطف همبیل اػالم ٍ زض نَضت ػسم ضفغ هَاضز حك فؿد تفبّن ًبهِ ضا ذَاّس زاقت.
هاده )11رسیذگی به اختالفات
چٌبًچِ اذتالفبتی ثیي عطفیي ایي تفبّن ًبهِ پیف آیس اػن اظ ایٌىِ هطثَط ثِ اخطای هفبز تفبّن ًبهِ یب هطثَط ثِ تؼجیط ٍ تفؿیط
ّط یه اظ هفبز تفبّن ًبهِ ثبقس ٍ عطفیي ًتَاًٌس هَضَع اذتالف ضا اظ ضاُ تَافك زٍ خبًجِ ضفغ ًوبیٌس هَضَع زض وویتِ ای هكتطن
هطوت اظ ًوبیٌسگبى عطفیي ٍ یه ًوبیٌسُ هطضی الغطفیي ٍ هؿئَل اهَض حمَلی حل ٍ فهل ذَاّس قس ٍ ًوبیٌسگبى حمَلی زٍ
عطف زاٍض هطضی الغطفیي ذَاٌّس ثَز .
ایي تفبّن ًبهِ زض 10هبزُ ٍ یه تجهطُ ٍ زض ً 3ؿرِ تٌظین وِ ّطوسام اظ ًؿد حىن ٍاحس ضا زاضا هی ثبقس.

کلینیک (ادیولوشیست)

رئیس اداره بهسیستی شهرستاى

به نواینذگی

به نواینذگی

